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Občina Gorenja vas – Poljane                          
  
Štev.: 011- 10/2017-2 
Datum: 24. 10. 2017                    

 
Z A P I S N I K 

7. seje seje Odbora za gospodarstvo, ki je bila 24. 10. 2017 ob 18.30 uri v prostorih občine. 
 
Prisotni člani odbora za gospodarstvo: Marija Jereb, Ciril Alič, Janez Pelipenko, Janez Hrovat, 
Izidor Mrak, Franc Biček 
Opravičeno odsotna člana odbora: Štefka Jeram, Žan Mahnič 
Ostali prisotni: župan Milan Čadež, Elizabeta Rakovec, Borut Radi – direktor GVO, Miran 
Mihačevič – direktor Tritela 
 
Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje odbora z dne 30. 3. 2017 
2. Predlog pogodbe o upravljanju in vzdrževanju odprtega širokopasovnega omrežja 

elektronskih komunikacij  - prenos na GVO 
3. Osnutek proračuna občine Gorenja vas - Poljane 2018 za področje gospodarstva 
4. Predlog spremembe Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva v občini Gorenja vas - 

Poljane  
5. Razno  

 
K 1. točki 
 
Prisotni člani odbora so najprej obravnavali zapisnik 6. seje odbora dne 30. 3. 2017, na katerega 
niso imeli pripomb in so ga soglasno potrdili. 
 
K 2. točki  
 
Odboru je bil že predstavljen predlog prenosa upravljanja optičnega omrežja v lasti občine iz 
Tritela na GVO. Direktor GVO g. Borut Radi je tokrat podrobneje predstavil predloženo pogodbo 
o upravljanju in vzdrževanju omrežja, kot je tudi že bila potrjena v ostalih šestih občinah, kjer je 
prav tako predviden prenos upravljanja iz Tritela na GVO. Poleg tega GVO upravlja podobna 
omrežja v 18 občinah, v petih pa je upravljanje v fazi urejanja. Predstavil je tudi način delovanja 
GVO kot upravljavca omrežij, ki se odlikuje po kratkem odzivnem času štirih ur vse dni v letu, na 
različnih območjih države.  Zaposlenih ima 460 zaposlenih, od tega le manjši del v režiji, kjer 
izvajajo tudi projektiranje. Podjetje je finančno stabilno, brez kreditov, skrbijo za 12.000 
uporabnikov, še naprej pa želijo širiti svoje omrežje. 
 
Janez Pelipenko vpraša, kako bo prenos vplival na cenovno politiko. G. Radij pojasni, da tega 
vpliva ne bo, saj GVO ne bo ponudnik končnim uporabnikom, ampak le upravljavec 
infrastrukture, na kateri gostujejo operaterji, ki ponujajo storitve uporabnikom. 
Ciril Alič opozori na enako številko pogodbe. 
Janez Hrovat vpraša, kakšne bi bile posledice, če pride do prodaje Telekoma, v čigar lasti je GVO. 
G. Radij pojasni, da v tem primeru upravljanje preide na pravnega naslednika. 
Člani odbora so po zaključku razprave soglasno sprejeli naslednji:  
Sklep: Odbor podpira podpis pogodbe, in predlaga občinskemu svetu, da pooblasti župana za 
podpis le-te. 
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K 3. točki  
 
Elizabeta Rakovec uvodoma predstavi osnovne podatke o predlogu proračuna za leto 2018 ter 
podrobneje predstavi predlog poračuna s področja gospodarstva glede na že prejeto pisno 
gradivo. Predstavi tudi izide pravkar zaključenega razpisa za subvencioniranje podjetništva s 
strani občine v tekočem letu. 
 
Franci Biček predlaga, da se v predlogu proračuna 2018 poveča proračunska postavka za 
subvencioniranje razvoja podjetništva, in sicer na način, da bo mogoče ugoditi vsem prispelim 
vlogam podjetnikov glede na določila veljavnega področnega pravilnika. Predlog podprejo tudi 
ostali člani odbora. 
 
Člani odbora so glede p.p. Zavod Poljanska dolina predlagali, naj v.d. direktorice zavoda do 
naslednje seje pripravi detajlni predlog porabe sredstev in poročilo za 2017. 
Člani odbora za naslednjo sejo prav tako predlagajo uvrstitev točke glede  poročila STC Stari vrh. 
 
 
K 4. točki 
 
E. Rakovec pojasni, da se s predlagano spremembo pravilnika želi razširiti namen upravičenosti 
subvencije za žičniško dejavnost ne več le za obnovo in posodobitev, pač pa tudi za nakup 
žičniške infrastrukture s spremljajočimi objekti in opremo ter tekoče poslovanje objektov, 
naprav in opreme, primerljivo ukrepom, ki jih upošteva tudi sosednja občina Škofja Loka. 
Člani odbora so se z navedenim predlogom strinjali in soglasno sprejeli naslednji  
 
Sklep: Občinskemu svetu se predlaga v sprejem predložene spremembe Pravilnika o 
spodbujanju razvoja podjetništva v občini Gorenja vas – Poljane.  
 
K 5. točki 
Župan Milan Čadež je odboru predstavil doseženi sporazum podjetja STC z banko upnico o 
odkupu vseh terjatev do konca februarja, od česar je prvi obrok že poplačan, pri finančni 
konstrukciji poplačil pa ima pomemben delež odziv lokalnih podjetij obeh občin, ki je bil zelo 
pozitiven. S tem se trajno rešuje problematika finančnega saniranja podjetja, ki tekoče pozitivno 
posluje. 
Franci Biček opozori na perečo problematiko glede semaforja na regionalni cesti pri Visokem, ki 
povzroča izjemne zastoje ob prometnih konicah. Župan je pojasnil, da obdobje spremljanja 
izvedene sanacije še poteka, zato izmeničnega prometa še ni mogoče ukiniti, rok za izvedbo del 
po pogodbi pa je do konca leta. 
Župan Milan Čadež je še izpostavil stanje priprave projekta Toplice Kopačnica, pri katerem si je 
investitor zastavil cilj pridobitve gradbenega dovoljenja v prihodnjem letu. 
 
 
 
Zapisala:                                                                        Predsednik odbora za gospodarstvo 
E. Rakovec                                                                                       Janez Pelipenko, l.r. 

 

 

       


